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QUYẾT ĐỊNH
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động 

của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và 
hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 4 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động 
của Cục An toàn bức xạ yà hạt nhân ban hành kèm theo Quyết định số 
217/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ:

1. Sửa đổi, bổ sung đỗạn 3, Điều 1 như  sau:

“Cục An toàn bức xậ và hạt nhân có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán 
ngân sách cấp n, có con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho 
bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của 
pháp luật” .

2. Sửa đỗi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 4 như sau:

“1. Các đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch và Tài chính;

c) Phòng Pháp chế và Chính sách;



d) Phòng Cấp phép;

đ) Thanh tra Cục;

e) Phòng An ninh và thanh sát hạt nhân;

g) Phòng Tiêu chuẩn an toàn;

h) Phòng Họp tác quốc tế.

Văn phòng Cục là đơn vị dự toán ngân sách cấp III, có con dấu riêng và 
được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để 
hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục:

a) Trung tâm Hỗ ừợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố;

b) Trung tâm Thông tin và Đào tạo;

c) Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục quy định tại khoản 2 Điều này là 
đơn vị dự toán ngân sách cap III, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và 
được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để 
hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ này ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều
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